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melden. Het is niet zo dat de
studiedagen automatisch aan
vakanties gekoppeld worden.
Herfstvakantie: 13 t/m 17 oktober
Kerstvakantie: 22 dec t/m 2 jan
Voorjaarsvakantie: 23 t/m 27 febr.
Goede vrijdag en 2e paasdag 3 t/m 6
april
Meivakantie: 4 t/m 15 mei
Pinksterdag 25 mei
Zomervakantie: 6 juli t/m 16 aug

Nieuw gezicht in groep 6A
Een tweede juf Saskia erbij en wel in groep 6a.
Juf Saskia Laan zal juf Tessa de komende tijd
tijdens haar verlof vervangen. Wij wensen Saskia
veel plezier op onze school.

Kamp groep 8
Woensdagochtend zijn ze vertokken op de fiets
naar Ermelo. De heenreis is zeer voorspoedig
verlopen. De eerste race ploeg heeft de afstand
in 1 uur en drie kwartier afgelegd de andere
groep drie uurtjes.In de middag stond de
vossenjacht gepland. Het was even zoeken naar
al die jufffen die ergens verkleed stonden, zaten
of rondliepen. Verdere verslag van het kamp
volgt de volgende week. Gelukkig zijn ze vrijdag
weer veilig en op tijd op school aankomen.

Bijlage informatie
voor de groepen 2
van de GGD
In de bijlage treft u informatie over
de
periodieke controles van de GGD
voor
de groepen 2.

Schoolreisjes:
Groep 7
19 mei
Groep 3,4 en neo1
13 juni
Groep 5 en 6
20 juni
Groep 1 en 2
27 juni
Verkeersexamen
groep 7

fietscontrole
13 mei
schriftelijk
verkeersexamen
15 mei

Digitale ouderpeiling herinnering
Zoals voor de meivakantie gemeld houden wij
eens per drie, vier jaar onder de ouders van alle
leerlingen,de leerlingen vanaf groep 5 en de
leerkrachten een peiling over allerlei zaken die
belangrijk zijn voor onze school.
Ook dit jaar gaan we peilen tot 16 mei!
De link voor de ouders is:
http://www.comparant.nl/OTPLK5
Toegangscode:
FLF2382
In de bijlage bij 17 april zat verdere informatie.
Alvast bedankt voor uw reactie.

praktijk
fietsexamen
16 mei
Handbal
21 mei
Floren
naar landelijke
voorlees-wedstrijd
21 mei
Theatermiddag
Groep 5a en 1/2c
23 mei
Hemelvaart vrij
29 en 30 mei

Vakantieplanning 2014-2015
Wij hebben net de planning voor de vakanties
voor volgend jaar binnen. Nu nog even onder
voorbehoud. De studiedagen zijn nog niet
gepland wij zullen zodra wij dit weten voor de
zomervakantie in het Flierefluiternieuws
www.deflierefluiter.nl

Enquête
6 t/m 16 mei

Avond4daagse
2-5 juni
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Bovenbouw
Boekentips van de week

Troep - Ilse Bos

Onderbouw

Ze zijn met z’n
dertienen. Een
allegaartje van
aangewaaide
kinderen die samen
een chaotisch maar prima bestaan
leiden op een woonboot, terwijl hun
moeder de wereld afstruint.

Enquête
6 t/m 16 mei
Schoolreisjes:
Groep 7
19 mei
Groep 3,4 en neo1
13 juni

De krokodil die niet van water
hield - Gemma Merino

Groep 5 en 6
20 juni

Alle krokodillen houden van
water, toch? Kleine krokodil niet.
Hij heeft een hekel aan zwemmen! In dit boek
komt hij erachter waarom... hij kan iets heel
anders!

Groep 1 en 2
27 juni
Verkeersexamen
groep 7

fietscontrole
13 mei
schriftelijk
verkeersexamen
15 mei

Middenbouw

praktijk
fietsexamen
16 mei
Handbal
21 mei

Spekkie en Sproet. Paniek op het ijs - Vivian
den
Hollander

Floren
naar landelijke
voorlees-wedstrijd
21 mei

Spekkie en Sproet logeren in een hotel. Algauw
merken ze dat daar vreemde dingen gebeuren.
En als dan ook nog bijna de prikslee-wedstrijd
mislukt, moeten de speurders in actie komen!

Theatermiddag
Groep 5a en 1/2c
23 mei
Hemelvaart vrij
29 en 30 mei
Avond4daagse
2-5 juni
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Enquête
6 t/m 16 mei
Schoolreisjes:
Groep 7
19 mei
Groep 3,4 en neo1
13 juni
Groep 5 en 6
20 juni
Groep 1 en 2
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Handbal
21 mei

